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تشكيلة املوديالت الجديدة للعام 2019 التي تبعث عىل اإلثارة

تم كشف النقاب عن السلسلة FX ذات 
التصاميم وامليزات الجديدة كلًيا، إىل جانب 

املوديل الريايض الجديد 
وصلت تشكيلة املوديالت WaveRunner من ياماها للعام 2019 ذات التصاميم وامليزات الجديدة التي 
تبعث عىل اإلثارة. أول ما يتم مالحظته هو أن كافة املوديالت الخمسة للزوارق الفاخرة الخاصة بالسلسلة 

FX قد تم إعادة تصميمها بالكامل وتجهيزها مبيزات جديدة وحرصية جعلتها تخطو خطوة أخرى لألمام 
لتجعل من ياماها بصورة ال جدال فيها صاحبة الريادة يف الفئة الفاخرة. كذلك تم إزاحة الستار عن 

املوديل EXR املطور حديًثا والذي مينح ياماها مجموعة مختارة بشكل أكرب من الخيارات يف النطاق ذي 
املنحى الريايض. كام تم إضافة موديل آخر وهو VX-C، باعتباره املوديل األبسط. 

وإجامالً، تقدم تشكيلة موديالت WaveRunner للعام 2019 مجموعة مختارة مام ال يقل عن 17 
موديالً يف 26 تشكيلة لونية مصممة ومجهزة لتلبية كافة احتياجات العمالء.

 4 أسطوانات، 4 أشواط، 
1,812 سم3، شحن فائق

3 أسطوانات، 4 أشواط، 
1,049 سم3

4 أسطوانات، 4 أشواط، 
1,812 سم3

2 أسطوانة، 2 شوط، 
701 سم3

املخطط الصوري لتشكيلة موديالت العام 2019
أداء عايل / فاخر

طالقة الحركة التجوالاالستخدام الريايض

الدخول / األسايس

 موديالت
WaveRunner 

للعام 2019
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GP1800R

VXR ،Performance Race GP1800R ميزات جديدة لسلسلة
تم تصميم نوافذ السحب املشبكية عالية األداء الجديدة واملحملة علويًا ولوحة الركوب املصممة خصيًصا للسباقات النقياد أكرث دقة وتوصيل أفضل.

الهيكل VXR املصنوع من 
مادة NanoXcel2 خفيفة 

الوزن بشكل فائق

أجزاء مصممة لخوض السباقات

وصلة مضخة ألداء يتسم 
باستجابة أرسع وحتى 

ركوب بنمط ريايض أكرث

يضمن املحرك TR-1 ذو الخرج العايل 
املجهز بثالث اسطوانات تجربة ركوب 
ممتعة بأقىص مستوى من االقتصاد يف 

استهالك الوقود

مادة NanoXcel2 خفيفة الوزن 
بشكل فائق للهيكل والسطح

إن األداء واالنقياد اللذان يتسامن بالتجاوب للسلسة EXR الجديدة هو بالتحديد ما يبتغيه املستخدمون من زورق بحري شخيص (PWC)، تلك املتعة التي ال تضاها لزورق يستجيب بصورة 
رسيعة وبطريقة تبعث عىل الرضا إلرادة الراكب. يتكون الهيكل والسطح من مادة NanoXcel2 خفيفة الوزن بشكل فائق من ياماها. ويتخذ املحرك الطراز TR-1 HO املجرب كقاعدة ويقوم 

مبوالفتها للحصول عىل خرج أعىل. حيث تكفل املجموعة املكونة من الهيكل املدمج خفيف الوزن وهذا املحرك القوي ركوبًا يبعث عىل اإلثارة.

مخطط امليزات الخاصة بالسلسلة EXR الجديدة كلًيا

(PWC) الجديدة، ملتعة ركوب ترسم مالمح تجربة الزورق البحري الشخيص EXR سلسلة

تصميم جديد للسطح مع حافة علوية 
أنيقة ملظهر عرصي

الجيل القادم من الهياكل ملستويات من األداء والراحة
-  كفاءة محسنة يف القطر

-  توجيه محايد
-  راحة أكرب، استقرار دينامييك أفضل

تتميز الشاشة اللمسية امللونة األوىل يف هذا املجال ذات 
الوظائف املتعددة طراز ®Connext مع نظام التحكم 

يف القيادة والذي يتيح لك تخصيص الرحلة الخاصة بك، 
وتوفر كافة وظائف العرض الرضورية إىل جانب وضع 
األمان الذي يعمل عىل تفادي االستخدام غري املرصح.

فتحات مستوى القدم ذاتية الترصيف

FX املعروضمخطط امليزات الخاصة بالسلسلة SVHO املجهز مبحرك FX املوديل*

وظائف تحكم كهربائية محسنة، مثل معزز اتجاه الدفع 
(TDE) للرسعات املنخفضة، ونظام التحكم يف الرسعة/

تسارع القيادة، إلخ.

)FX Cruiser HO ،FX HO( NanoXcel هيكل

 ،FX Limited SVHO( NanoXcel2 هيكل
)FX SVHO ،FX Cruiser SVHO

نظام توجيه قابل 
لإلمالة والضبط

عتبة إعادة الصعود محدثة

النظام متعدد الحامالت الخاص بالكامليات )تظهر 
الصورة كامليات املوديل الخاص بالواليات املتحدة(

صندوق قفازات جديد 
للتخزين اإلضايف بحجم 
كبري املانع لدخول املياه

موديالت WaveRunner من ياماها للعام 2019

أوجه تطور جديدة يف التصميم وامليزات لكافة موديالت السلسلة FX الخمس
ترفع ياماها املستوى مجدًدا بفضل هذه املوديالت للعام 2019، من أجل إعادة صياغة جوهر »الفخامة« يف الزوارق البحرية الشخصية. تزخر سلسلة FX الجديدة عن آخرها مبيزات وتصاميم حرصية 

والتي ليس مبقدور أحد توفريها سوى ياماها. باإلصافة إىل الهياكل املصممة حديثًا، تأيت كافة املوديالت يف هذه السلسلة مجهزة بشاشة ملسية ملونة األوىل يف هذا املجال ذات الوظائف املتعددة طراز 
®Connext مع نظام التحكم يف القيادة باإلضافة إىل وضع األمان وغريها من امليزات الثورية التي تصحب الراحة وسهولة االستخدام إىل مستويات جديدة وتضاعف من قيمة املنتج الكلية.
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نصيحة حول خدمة املركز الواحد

حول تركيز األكسجني يف الهواء الالزم لالحرتاق
2-1. حول التغريات يف ضغط الهواء

بالنسبة للسيارات فإنه من السهل نسبيًا اختبار الفرق يف األداء عىل 

ارتفاعات أعىل، وبالنسبة إىل الزورق كذلك، إذا توفرت لديك الفرصة 

لركوب نفس الزورق املجهز مبحرك خارجي بنفس القدرة الحصانية، 

سواء عىل مستوى سطح البحر وعىل بحرية ما ضمن ارتفاع أعىل )العلو(، 

فستلحظ بكل تأكيد شعوًرا أبطئ يف الثاين. ويعود السبب يف ذلك إىل أن 

ضغط الهواء يكون منخفًضا عىل ارتفاع أعىل وبالتايل فإن الهواء يتمدد 

مام يقلل من كثافته، األمر الذي يعني أن نفس كمية الهواء ستحتوي عىل 

مقدار كمية أقل من األكسجني داخله )منخفض = تركيز أخف لألكسجني(. 

ويف املقابل، عندما يزداد ضغط الهواء عىل ارتفاع منخفض، فإن الهواء 

يتقلص وتركيز األكسجني يزداد )أغنى( لنفس كمية الهواء. 

يف العدد السابق، قمنا برشح الكيفية التي يتم بها االحرتاق داخل املحركات 

الخارجية عن طريق إجراء مقارنة باالستعانة بعملية هضم الطعام يف 

جسم اإلنسان كمثال. يف هذه املرة، دعونا نتحدث عن تركيز األكسجني يف 

الهواء الذي يعد رضوريًا من أجل عملية االحرتاق داخل املحرك.

هل تعلم أن تركيز األكسجني يف الهواء املحيط بنا ليس ذاته عىل الدوام؟ 

حيث يتغري دامئًا استناًدا للعوامل التالية.

1.  عندما تنخفض درجة حرارة الهواء، يرتفع تركيز األكسجني )أغنى( 

وعندما ترتفع درجة حرارة الهواء، ينخفض تركيز األكسجني الخاص به 

)أخف(. 

2.  عندما ينخفض ضغط الهواء، ينخفض كذلك تركيز األكسجني )أخف(، 

وعندما يرتفع ضغط الهواء، يرتفع أيًضا تركيز األكسجني )أغنى(.

3.  عندما ينخفض مستوى الرطوبة، يرتفع تركيز األكسجني )أغنى( وعندما 

يرتفع مستوى الرطوبة، ينخفض تركيز األكسجني )أخف(.

بالتايل، حتى إذا كان املحرك يحصل عىل نفس كمية الهواء، إذا كان ذلك 

الهواء يحتوي عىل كمية أعىل من األكسجني )أغنى(، فإنه سوف يقوم 

بإشعال )حرق( وقود أكرث يف عملية إشعال واحدة لخليٍط من الهواء-الوقود 

داخل حجرية االحرتاق، مام يعني أن االحرتاق سيكون أكرث قوة وبالتايل، من 

املمكن تحويل املزيد من طاقة الوقود إىل قوة دافعة. 

1-1. حول التغريات يف درجة حرارة الهواء

عىل الرغم من أن مثل هذا االختالف قد يكون من الصعب الشعور به 

داخل مركبة ما، خاصة بالنسبة للذين يعيشون منكم يف املناطق التي 

يوجد بها اختالف كبري يف درجة حرارة الهواء خالل فصل الصيف والشتاء، 

فلعلك عىل األرجح شعرت بأن نفس الزورق املجهز مبحرك خارجي بنفس 

القدرة الحصانية سيسري بصورة أرسع يف الشتاء مقارنة بالصيف. ويعود 

السبب يف ذلك إىل أن الهواء يتمدد عندما يكون الجو دافئًا، األمر الذي 

يقلل من الكثافة، مام يعني أن نفس كمية الهواء ستحتوي عىل مقدار 

كمية أقل من األكسجني داخله )منخفض = تركيز أخف لألكسجني(. ويف 

املقابل، عندما تنخفض درجة حرارة الهواء، فإن الهواء يتقلص وتركيز 

األكسجني يزداد )أغنى( لنفس كمية الهواء. 

التمدد

جزيء األكسجني

منخفضمرتفع درجة حرارة الغالف الجوي:
اإلرتفاع فوق مستوى سطح البحر: 
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3-1. حول التغريات يف رطوبة الهواء

قد يكون من الصعب تصور هذا، ولكن إذا كان الزورق املجهز مبحرك 

خارجي بنفس القدرة الحصانية يسري بنفس درجة حرارة الهواء ونفس 

الضغط )الهواء( الجوي، فإن رسعته القصوى ستكون أبطأ قليالً يف حال 

كانت نسبة الرطوبة مرتفعة مقارنة عندما تكون النسبة منخفضة. ويكمن 

السبب يف ذلك إىل وجود نداوة أقل يف الهواء لكل وحدة حجم عند 

مستوى رطوبة منخفض مام يعني أنه سيكون هناك تركيز أعىل لألكسجني، 

والعكس صحيح عند مستوى الرطوبة العالية. مع ذلك، ونظرًا ألن مقدار 

التغيري قليل للغاية، فإن الفرق الوحيد الذي قد تلحظه هو مقدار النداوة 

التي ازدادت يف الهواء التي قد تتسبب يف إخفاق شمعات اإلشعال عىل 

اإلشتعال، األمر الذي ميكن أن يتسبب يف حدوث دوران خامل مضطرب أو 

استجابة ضعيفة أثناء التسارع.

التقلص
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نصيحة حول خدمة املركز الواحد

كثافة الهواء =
273.15 + TA
273.15 + TB

VA
1

273.15 + TA
VA × PA

273.15 + TB
VB × PB =

قانون بويل وتشارلز

=

1-2. العالقة بني درجة حرارة الهواء وكثافة الهواء )تركيز األكسجني(

لقد قمنا برشح أن التغريات يف درجة حرارة الهواء تتسبب يف حدوث تغيري 

يف كثافة الهواء )تركيز األكسجني(، واآلن دعونا نرى كيف ميكن حساب 

مقدار التغيري بسهولة باستخدام قانون بويل وتشارلز. 

>مالحظة<
P: الضغط، V: الحجم، T: درجة الحرارة )°م(، A: بعد، B: قبل

1.00=VB ،)الضغط هو حالة ثابتة( PB=PA

إذا ارتفعت درجة حرارة الهواء من 25°م إىل 50°م، تنخفض كثافة الهواء 

إىل 92.3% مام كانت عليه عند درجة حرارة 25°م، بالتايل انخفض تركيز 

األكسجني مبقدار 7.7% )أخف(. ينتج عن هذه النسبة املئوية من التغري 

يف تركيز األكسجني إىل انخفاض تقريبي متساٍو يف قدرة املحرك، وبالتايل 

ستكون الرسعة القصوى للزورق منخفضًة لهذه الدرجة يف املوسم الحار 

مقارنًة بأوقات أخرى من العام.

وعىل النقيض، إذا انخفضت درجة الحرارة من 25°م إىل 0°م، سرتتفع 

كثافة الهواء إىل 109.2% مام كانت عليه عند درجة حرارة 25°م لذلك 

سيزداد تركيز األكسجني مبقدار 9.2% )أغنى(. ينتج عن هذه النسبة 

املئوية من التغري يف تركيز األكسجني إىل ارتفاع تقريبي متساٍو يف قدرة 

املحرك، وبالتايل ستكون الرسعة القصوى للزورق أرسع لهذه الدرجة يف 

املوسم البارد. 

عىل سبيل املثال، إذا قمت مبقارنة االختالف يف الضغط الجوي عند مستوى 

سطح البحر يف مقابل بحرية تيتيكاكا يف أمريكا الجنوبية )3,812 مرت فوق 

مستوى سطح البحر(، فهناك تغري مقداره 65.8% يف الضغط الجوي، األمر 

الذي يعني بأن تركيز األكسجني يف بحرية تيتيكاكا يبلغ 34.2% أقل مام 

هو عليه عىل مستوى سطح البحر. نظرًا ألن هذه النسبة املئوية للتغري 

يف تركيز األكسجني ينتج عنها انخفاض تقريبي متساٍو يف قدرة املحرك، 

فإن الرسعة القصوى للزورق عىل علٍو كهذا سينخفض بشكل كبري مقارنة 

بالرسعة القصوى لنفس الزورق عىل مستوى سطح البحر. تتمتع طبقة 

الهواء الرقيقة هذه بنفس التأثري عىل اإلنسان، حيث ستكتشف ذلك إذا 

حاولت الجري بأقىص رسعتك عىل ضفاف بحرية تيتيكاكا. رسعان ما ستشعر 

بانقطاع تام يف النفس. وعىل النقيض من ذلك، فإن موقًعا كالبحر امليت 

الواقع تحت مستوى سطح البحر يتمتع بكثافة للهواء تبلغ %104.8 

أعىل مام هو عليه عند مستوى سطح البحر، لذلك فإن تركيز األكسجني 

يبلغ 4.8% أعىل )أغنى( حيث سيكون لنفس الزورق رسعة قصوى أعىل.

املوسم البارد +9.2% )-0°م، 109.2 كيلو باسكال(

منتصف املوسم )25°م، 100.0 كيلو باسكال(

 املوسم الحار -%7.7 
)+50°م، 92.3 كيلو باسكال(

%
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درجة حرارة الغالف الجوي )°م(

2-2. العالقة بني االرتفاع والضغط الجوي )كثافة الهواء(

كام رشحنا سابًقا، يتغري الضغط الجوي )كثافة الهواء( عندما يتغري االرتفاع 

)العلو(. ميكن حساب مقدار ذلك التغيري باستخدام املعادلة التالية. 

كام يعلم الجميع، يتم استخدام محركات ياماها الخارجية يف جميع أنحاء 

العامل ضمن بيئات ترتاوح إىل حد كبري من الربد القارس يف أماكن مثل روسيا 

إىل الحرارة امللتهبة يف الرشق األوسط ومن أماكن مثل البحر امليت الذي 

يقع عىل ارتفاع يبلغ 405 مرت تحت مستوى سطح البحر وصوالً الرتفاعات 

فعلية متتد فوق السحب عىل ارتفاع 4,000 مرت فوق مستوى سطح البحر 

يف جبال األنديز والتبت. وبكل تأكيد، فإن األمر يعني مجموعة واسعة عىل 

حد سواء من تركيزات األكسجني يف الهواء املحيط، والذي يتطلب تعديالت 

محلية لخليط الهواء-الوقود الذي يعد »طعاًما« للمحركات الخارجية التي 

نستخدمها. 

يف العدد القادم، سنتحدث عن كيفية ضبط غنى/خفة خليط الوقود الذي 

يتكون من الهواء-الوقود للمحركات الخارجية بالشكل الصحيح. آملني بأن 

ترتقبوا ذلك! 

 املوقع الحايل، 
 الضغط الجوي 
)كيلو باسكال(

=
الضغط الجوي عند 

مستوى سطح البحر 
)كيلو باسكال(

درجة حرارة الغالف × )1-
الجوي )°م(

اإلرتفاع فوق مستوى 
سطح البحر )م(

0.0065 × اإلرتفاع فوق مستوى سطح البحر )م(

× 0.0065 +273.15 +
5.257 )

م(
ر )

بح
 ال

ح
سط

ى 
تو

س
 م

ق
فو

ع 
فا

إلرت
ا

الضغط الجوي )كيلو باسكال(

العالقة بني االرتفاع فوق مستوى 
سطح البحر والضغط الجوي

بحرية سيفان -19.2% )1,900 م، 80.8 كيلو باسكال(

مستوى سطح البحر )0 م، 100 كيلو باسكال(

 البحر امليت +%4.8 
)-405 م، 104.8 كيلو باسكال(
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2 WaveRunner نصيحة املركز الواحد حول القيادة التجريبية لزوارقWaveRunner نصيحة املركز الواحد حول القيادة التجريبية لزوارق

يف هذا العدد، نقدم لكم النقاط الرئيسية حول إقامة الفعاليات الخاصة بالقيادة التجريبية عىل 
مسار مغلق. 

قمنا بوضع العوامات البحرية عىل رقعة كبرية نسبًيا من املياه من أجل إنشاء مسار ميكن الدوران 
عربه برسعة مناسبة.

*ال يُسمح للمشاركني باإلبحار عرب املسار املخصص للمطاردة أو اإلبحار جنبًا إىل جنب أو القيام مبحاولة اجتياز زوارق 
WaveRunner أخرى. تأكد من السامح لزورق واحد من االنطالق عىل كال األجزاء املستقيمة يف أي وقت من 

األوقات. ال يعد الهدف هو السباق، بل من أجل االستمتاع بقيادة تجريبية عىل مسار مغلق تم تصميمه مراعيًا سالمة 
الراكب.

مسار مغلق للفعاليات الخاصة بالقيادة التجريبية

التجهيز

النقاط املراد التحقق منها

1) تحضري املواد
●  قم بتوفري املرايس والعوامات والحبال 

●  قم بتحميلها عىل القارب بالرتتيب الذي سيتم به توزيعها 

2) تحديد املسار
●  قم بإنزال املرايس عىل املواضع املخصصة مبوجب التنسيق الخاص باملسار الذي تم اختياره، 

تأكد من أن جميع املرايس تم تثبيتها بإحكام من األسفل قبل ربط العوامات. 
●  بعد القيام بتحديد جميع العوامات، تحقق من مواضع العوامة )توازن إجاميل جيد للموضع(، 

تأكد من أن العوامات لن تنجرف مع التيار، قم بأخذ جولة عىل املسار للتأكد من أنها 
تتناسب مع املستوى املهاري للمستخدمني املستهدفني وللتحقق من عدم وجود مواقع خطرة 

)املنعطفات الحادة واملسافة غري الكافية بني مسارات القيادة باإلضافة إىل احتاملية حدوث 
تصادم مع الزوارق األخرى، إلخ(. 

البنية

العوامات: استخدم العوامات امللونة من 
أجل الحصول عىل رؤية جيدة، إذ يساعد 

وجود لونني عىل اإلشارة إىل االتجاه الدائري 
للمسار )اليمني أو اليسار(. 

الحبال: استخدم الحبال التي تغوص 
تحت سطح املياه وقم بضبط أطوالها 

وفًقا لعمق املياه.

استخدم مجموعة مكونة من حبل واحد ومرساة لكل عوامة.

املرايس: تأيت املرايس بأشكال وأحجام 
متعددة. قم باختيار منها ما يتناسب 

حجاًم وتصمياًم مع حجم العوامة 
وشدة الرياح/التيارات.
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الهند

حملة »قافلة تخطي الحدود« 
التي أقيمت جنوب الهند

املكسيك

الصني

النشاطات التي يقوم بها املوزعون حول العامل، وغري ذلك

جولة إخبارية

 يف الفرتة الواقعة من 15 إىل 16 يوليو من عام 2018،
 George Maijo Industries Pvt. أقامت رشكة 

املحدودة (GMIPL) موزع املحركات الخارجية 
يف الهند حملة »قافلة تخطي الحدود« (GBC) يف 

منطقة تريوشيندور التابعة لوالية تاميل نادو يف الجزء 
الجنويب من الهند.

حيث تعد قافلة تخطي الحدود (GBC) واحدة 
من األنشطة ذات العالمة التجارية »تخطي الحدود« 

والتي تعمل وحدة تطوير العمليات التجارية لألسواق 
الخارجية (OMDO) عىل تطويرها يف العديد من 
البلدان منذ العام 2015. ويقوم الغرض منها عىل 

إيجاد عمالء أوفياء عىل مدًى طويل وذلك من خالل 
إقامة عالقات تتحىل بالثقة بينهم وبني ياماها عرب 

أنشطة 3S )البيع، الخدمة، قطع الغيار(.
يعد برنامج GBC يف الهند خاًصا للعمالء الذين 

قاموا برشاء محركات ياماها الخارجية ويقدم تغيريًا 
للزيت وعمليات فحص مجانية ملحركاتهم الخارجية. 

ويف موقع الحدث، قامت رشكة GMIPL كذلك 
بعرض املحركات الخارجية إىل جانب قطع غيار ياماها 

األصلية وزيت Yamalube مًعا من أجل تعزيز 
املبيعات الخاصة باملحركات الخارجية وتثقيف العمالء 
حول املزايا الخاصة بقطع غيار ياماها األصلية وزيادة 

.Yamalube مبيعات زيت
يف يوم الحملة، ومن أجل تسليط الضوء عىل وجود 

ياماها يف هذه املنطقة، فقد تم دعوة رؤساء 
مجتمعات الصيد التعاونية باإلضافة إىل السلطات 

الحكومية املحلية لقرى الصيد. 
ونتيجة لهذا، شارك 240 عميالً، معظمهم من 

 EK9.9D مستخدمي املحركات الخارجية من الطراز
و E9.9D. أحرض أحد العمالء محركًا خارجيًا غري 
صالح للعمل تقريبًا، ولكن بفضل عمليات اإلصالح 

لدى GBC، كان العميل يف غاية الرسور ألنه 

يف 8 يونيو من العام 2018، تم عقد الفعالية الخاصة 
 WaveRunner بعرض وإجراء اختبار القيادة لزورق

يف رشاكة مع وكالة Bentley Motors وموزع 
ياماها املحيل يف أحد مرافئ مدينة يانتاي 

الواقعة يف محافظة شاندونغ يف الصني. كام 
شارك يف هذه الفعالية املشرتكة ممثلني عن رشكة 

Yamaha Motor China (YMCN) املحدودة 
و YMC، وبشكل عام شهد العرض 14 سيارة 

بنتيل باإلضافة إىل ستة زوارق WaveRunner من 
ياماها وزوارق رياضية، والتي اشتملت عىل املوديل 

FX Cruiser املجهز مبحرك SVHO واملوديل 
 VX Cruiser إىل جانب املوديل GP1800

 Super Jet باإلضافة إىل املوديل EX و
و Sport Boat 242 Limited S. تم إقامة 
 WaveRunner فعالية اختبار القيادة لزورق

 FX باستخدام خمسة ماكينات بدًءا من السلسلة
واملوديل GP1800 واملوديل Super Jet. اسرتعت 

اختبارات القيادة الكثري من االهتامم كام تم إبرام 
بعض عقود البيع امليدانية كذلك، األمر الذي جعل 

الفعالية ناحجة للغاية.

يف الفرتة الواقعة من 4 إىل 18 من شهر 
يونيو للعام 2018، تم تنفيذ حملة صيانة 

وقائية مجانية التي نظمها موزع ياماها رشكة 
 Industria Mexicana de Equipo Marino,

 S.A. de C.V. (IMEMSA) 
عىل ساحل والية يوكاتان يف املكسيك. 

 YMC تم عقد الحملة بالتعاون مع أشخاص من
وانصب تركيزها يف التعرف عىل السوق املكسييك، 

والفهم املبارش حول استخدام املنتجات الخاصة 
بالعمالء إىل جانب النهوض باالنطباع اإليجايب للعالمة 
التجارية ياماها. كان من املخطط إجراء الحملة قبل 
رفع الحظر عن صيد الكركند واألخطبوط وبدء فرتة 

اإلجازة الصيفية، األمر الذي يعني اجتامع أغلب 
املستخدمني مبا يف ذلك صيادي األسامك ومشغيل 

الخدمات السياحية.
يف نهاية الحملة، كان لدى جميع املعنيني بها نتائج 

إيجابية ومثمرة للغاية بفضل التعاون القائم بني 
 El Delfin واملوزع املحيل IMEMSA رشكة

و Pro Shop Marine إىل جانب YMC، والتي 
أكدت مجدًدا عىل دعم ياماها القوي للسوق 

املكسييك، والتي قامت بإجراء 395 عملية صيانة 
وفحص وقائية لكال املحركات الخارجية من ياماها 

ذات الشوطني 
واألربعة أشواط خالل 

الحملة.

يستطيع الذهاب إىل الصيد بصورة آمنة مجدًدا يف 
أفضل فرتات املوسم. 

العرض املشرتك لزورق 
WaveRunner واختبارات 
القيادة تستقطب االهتامم يف 

الصني حملة فريق ياماها التعاونية 
تجني مثارها
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تقرير حول صيد األسامك

! Hooked

يف الحلقة الثانية من سلسلة الصيد Hooked!، سنقدم بطوالت 

صيد أسامك الخرمان يف اليابان. 

يف عطلة نهاية األسبوع يف آواخر شهر يوليو وبداية أغسطس من 

كل عام، تقام بطولتني لصيد أسامك الخرمان يف املياه الواقعة مقابل 

مدينة هاماماتسو يف محافظة شيزوكا والتي تُعرف بساحل إنشونادا. 

حيث تشارك عدة فرق ضمن ياماها موتور يف تلك البطوالت. يف كل 

عام ينضم أعضاء جدد إىل فرق ياماها حيث أنه من خالل خوض 

غامر هذه التجربة يف صيد سمكة أبو سيف فهم ال ينالون التقدير 

الخاص برياضة صيد األسامك فحسب، بل يحصلون أيًضا عىل خربة 

أولية قيمة يف كيفية استخدام منتجات ياماها 

إىل جانب معرفة القيمة الحقيقية ملنتجاتهم. 

لسوء الحظ، فقد تم إلغاء البطولة املزمع 

إقامتها يف نهاية شهر يوليو بسبب اإلعصار، 

ولكن تم عقد بطولة رياضة صيد األسامك يف 

إنشونادا عىل ساحل إنشونادا يف ظروف جوية 

هادئة كام كان مقرر لها يف 4 و 5 من شهر 

أغسطس. 

قمنا هنا يف وحدة تطوير العمليات التجارية 

لألسواق الخارجية التابعة إىل YMC بتشكيل 

»فريق OMDO« وقمنا باملشاركة يف هذه 

البطولة باستخدام القارب البحري الجديد 

Pursuit 385 الذي يبلغ طوله 38.5 قدم، 
واملثبت عليه ثالثة محركات خارجية من 

الطراز F300B. عىل مدى يومني من البطولة، 

عمل 12 شخًصا من ياماها عىل منت القارب 

واختربوا القوة الهائلة للمحركات الخارجية من 

الطراز F300B، وخاصًة عند البدء باالندفاع، 

حيث أدركوا مدى أهمية مثل تلك القوة 

الكبرية يف الوصول إىل نقطة الصيد يف أرسع 

وقت ممكن. ومن بني 18 فريق مشارك، نجح 

فريق OMDO يف اصطياد أول سمكة مارلني 

يف البطولة، عىل الرغم من كون أغلب أعضاءه 

من املبتدئني. كانت سمكة املارلني الزرقاء 

تلك تعد كذلك أكرب سمكة مارلني، بوزن يصل 

إىل 136 كجم وطول 316 سم. بفضل هذا 

 OMDO الصيد، فقد انتاب أعضاء فريق

شعوًرا عظياًم ال ينىس من املتعة واإلثارة 

لرياضة صيد األسامك وذلك وفًقا لقوانني الرابطة الدولية لرياضة 

صيد األسامك (IGFA). حيث حصلوا عىل جائزة املركز الثالث 

بالرتتيب النهايئ. 

نحن يف وحدة تطوير العمليات التجارية لألسواق الخارجية 

(OMDO) لدينا اعتقاد بأن هذا النوع من الخربات يعد كذلك أمرًا 
قياًم لنا يف أعاملنا التجارية البحرية، إذ باستطاعة أعضاء فريقنا اآلن 

التحدث بفضل التجربة الحقيقية حول األداء الرائع ملنتجات ياماها 

إىل جانب التحدي واملتعة النابعة عن رياضة صيد األسامك يف أبهى 

صورها.

بطولة رياضة صيد األسامك يف 
إنشونادا



https://global.yamaha-motor.com/business/outboards/index.html

https://global.yamaha-motor.com/business/waverunner/

https://www.youtube.com/user/Yamahaoutboardmotors

TV LAR Náutica
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تعد الربازيل دولة ذات إمكانات هائلة فيام يخص األسواق البحرية، ال سيام يف املناطق الشاملية التي تضم املتجمعات 

املائية الشاسعة لألمازون والتي تعتمد عىل املحركات الخارجية كوسيلة للنقل. تعد رشكة TV LAR Náutica وكيل 

ياماها البحري هنا والتي تشتمل عىل 41 متجر تعمل كنقاط للبيع يف واليتي األمازون وروراميا. تم تأسيسها من قبل 

الراحل خوسيه دوس سانتوس دا سيلفا أزيفيدو، والذي كان عنرًصا رئيسيًا يف جلب محركات ياماها الخارجية إىل مدينة 

ماناوس يف والية األمازون، والذي ساعد يف إقامة رشاكة عمرها 40 عاًما والتي لعبت دوًرا رياديًا يف تسويق املحركات 

الخارجية يف الربازيل. 

وباعتبارها رشكة، تتحىل TV LAR Náutica بالحساسية الرضورية التي يتطلبها السوق 

يف بلد يطلب الكثري من قبل رواد األعامل الخاصة بها. حيث آمن أزيفيدو بأن الرثوة ال تجمع 

بني عشية وضحاها، إذ قام بتشجيع موظفيه عىل تجهيز أنفسهم إىل جانب التخطيط، ويف 

املقام األول إجراء البحوث قبل الرشوع بالعمل.

وبصفتها رشكة للبيع بالتجزئة، فمن أحد محاور االهتامم الخاصة برشكة TV LAR مفهوم 

يطلق عليه »املرونة«، وهو العمل الدائم بهدف الوصول إىل توسيع قاعدة الرشكاء، من أجل 

توفري مجموعة متنوعة من املزايا للعمالء، مبا يف ذلك عمليات التمويل. 

وحول خطط الرشكة املستقبلية، يقول الرئيس أنطونيو ماريا دوس سانتوس أزيفيدو »تهدف 

الخطة الخاصة بنا إىل مواصلة جميع األعامل التي تم إنجازها، واملحافظة عىل املوثوقية 

الخاصة بالعالمة التجارية ياماها إىل جانب حامية املصالح التجارية للدولة وتقديم الجهود 

املتواصلة من أجل تطوير منطقة األمازون«. 

تشييد قاعدة متينة لصالح العمالء ومنطقة 
األمازون

رئيس رشكة 
TV LAR Náutica أنطونيو 
ماريا دوس سانتوس أزيفيدو

 ،TV LAR مؤسس رشكة
الراحل خوسيه دوس سانتوس 

دا سيلفا أزيفيدو

الربازيل

 لقاء
عائلة ياماها

Revs تقرير حول

 الثاين والعرشون 
)الفريق الياباين الرابع(

 كامينويك/هيكيدا 
)رجال(

 الثامن والعرشون 
)الفريق الياباين السادس(

 تاكاياما/إميامورا 
)رجال(

 التاسع عرش 
)الفريق الياباين الثاين(

 أوداغاوا/كودو 
)سيدات(

نتائج فريق ياماها

يف بطولة اليابان لفئة 470 للعام 2018، والتي أقيمت يف الفرتة 
من 20 إىل 26 أغسطس، فاز فريق اإلبحار الرشاعي من ياماها 

’Revs‛ للسيدات الذي ضم الثنايئ أوداغاوا وكودو باملركز األول 
خالل عرض قوي لإلبحار الرشاعي لسباق الزوارق.

املوقع اإللكرتوين الخاص بياماها للمحركات الخارجية

WAVERUNNER املوقع اإللكرتوين الخاص يف

قناة ياماها للمحركات الخارجية

YouTube قناة ياماها للمحركات الخارجية عىل موقع
عرض ملشاهد استخدامات محركات ياماها الخارجية عىل الساحل حول العامل

تعد بطولة العامل لإلبحار الرشاعي، والتي أقيمت هذا 
العام يف الفرتة الواقعة بني 30 يوليو إىل 12 أغسطس 
يف آرهوس بالدمنارك، حدثًا يجمع بني املتسابقني من 

الرجال والسيدات من جميع فئات سباق القوارب 
العرش املتنافسة يف مسابقة اإلبحار الرشاعي األوملبية. 

هذه املرة، شارك 64 فريًقا للرجال/زوارق )9 فرق 
من اليابان( و 47 فريًقا من السيدات/زوارق )4 من 

اليابان( للمنافسة يف الفئة 470 للبطولة املقامة يف 
آرهوس.

حيث قدمت الفرق اليابانية هذه املرة عروًضا قوية. 
كان فريق السيدات الياباين الذي يتكون من الثنايئ 

آي يوشيدا وميهو يوشيوكا أول فريق من اليابان عىل 
اإلطالق يحرز امليدالية الذهبية. وكانت فرق الزوجي اليابانية الثالث للرجال من بني من أنهوا السباق يف املراكز املتقدمة والذين تأهلوا 

للنهائيات )سباق امليدالية(، حيث حصل الثنايئ تيتسويا أيسوزايك وأكريا تاكاياناغي عىل امليدالية الفضية. دخل فريق اإلبحار الرشاعي 
من ياماها ’Revs‘ البطولة هذه املرة بثنائيني من الرجال الذي ضم عىل التوايل دايتيش تاكاياما وكيميهيكو إميامورا والفريق الثاين الذي 

ضم شو كامينويك وتاييس هيكيدا، وفريق واحد من السيدات الذي تألف من مانو أوداغاوا وأيانو كودو. بالنسبة لفرق ياماها الثالثة 
هذه فقد كانت تلك املرة الثانية التي يتنافسون بها يف بطولة العامل لإلبحار الرشاعي بعد مشاركتهم يف العام املايض، وقد عقدت آمال 

بأن تكون هذه الفرصة من أجل إظهار مدى التطور الذي تم إحرازه عىل مدار العام مع تحقيق نتائج هامة. بيد أنهم عجزوا عن 
مواكبة منافسيهم يف الواقع، حيث كانت النتائج بخالف ما كانوا يأملون. 

مع هذا، حقق أعضاء فريق ياماها تقدًما مطرًدا عىل صعيد أدائهم مع كل سباق متتايل، بينام كانوا يظهرون عزمية يف سعيهم الدؤوب 
عىل تقليص فجوة املنافسة خطوًة بعد خطوة. وقد ساعدهم هذا السلوك اإليجايب الذي اتسموا به حتى نهاية الحدث حيث أظهروا 

دافًعا قويًا يف مواصلة التقدم نحو األمام يف هذا التحدي العاملي الكبري.

املنافسة الشديدة يف بطولة العامل تثمر عن تجارب وتشويق 
جديد 


